
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 23 februari t/m 8 maart 2022 

 
Datum aanmaak: 8 maart 2022 

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2022020488 

Onderwerp: Toekennen stimuleringsbijdrage aanleg groen dak bij Spicastraat 

27 

 

Besluit: 

Op grond van de "Stimuleringsregeling aanleg groene daken gemeente Asten 2020" een 

stimuleringsbijdrage toe te kennen van € 1.350,00 voor het aanleggen van een groen 

dak bij Spicastraat 27. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022020251 

Onderwerp: Toekennen recht van opstal inzake PoP station SPIE/DELTA Fiber - 

locatie 't Hoogvelt 

 

Besluit: 

instemmen met het vestigen van een recht van opstal voor plaatsing van een PoP station 

op de locatie ’t Hoogvelt. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022018127 

Onderwerp: Verlenen van exploitatievergunning 

 

Besluit: 

Vergunning te verlenen op grond van artikel 2:28 lid 1 van de Algemene Plaatselijke 

Verordening 2017 gemeente Asten (exploitatievergunning) voor de exploitatie van het 

horecabedrijf Eénmanszaak eetcafé Samos, gevestigd aan Prins Bernhardstraat 21,  

5721 GA te Asten.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022020466 

Onderwerp: Verlenen evenementenvergunning Asten op de Catwalk 

 

Besluit: 

1. vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente 

Asten (artikel 2:25);  

2. een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het instellen van een parkeerverbod 

(artikel 34 B.A.B.W.);  

3. een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het tijdelijk afsluiten van 

weggedeelten (artikel 34 B.A.B.W.);  

voor het organiseren van Asten op de Catwalk door Stichting Centrum Management 

Asten in het centrum van Asten (Markt, Emmastraat, Burgemeester Ruttenplein) op  

10 april 2022 van 13.00 tot 17.00 uur.  

 



 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022019428 

Onderwerp: Verlenen van een tijdelijke standplaatsvergunning 

 

Besluit: 

Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente 

Asten (artikel 5:18) en de beleidsregels Standplaatsvergunningen 2015 aan Chick'n-Grill 

B.V. voor een tijdelijke standplaatsvergunning vanaf 25 maart 2022 tot en met 25 maart 

2023 voor de verkoop van kip en kipproducten, vers of gegrild, op vrijdagen gedurende 

de openingstijden van de winkels met een uur verlenging voor het opruimen en afsluiten 

op het Koningsplein te Asten.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022019711 

Onderwerp: Verlenen van evenementenvergunning Koningsdag 2022 Asten 

 

Besluit: 

1. vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente 

Asten (artikel 2:25).  

2. ontheffing te verlenen voor het ten gehore brengen van muziek in de openlucht 

(artikel 4:6 A.P.V.).  

3. ontheffing te verlenen op grond van de Alcoholwet (artikel 35) voor het verstrekken 

van zwakalcoholische dranken.  

4. een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het instellen van een parkeerverbod 

(artikel 34 B.A.B.W.).  

5. een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het tijdelijk afsluiten van 

weggedeelten (artikel 34 B.A.B.W.).  

aan Stichting Oranje Comité Asten Dorp, voor het organiseren van Koningsdagviering op 

27 april 2022 van 07.00 uur tot 17.00 uur in het centrum van Asten.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022018811 

Onderwerp: Instemmingsbesluit Circet Nederland B.V. voor het leggen van 

kabels Emmastraat 28 te Asten 

 

Besluit: 

Instemming te verlenen aan Circet Nederland B.V., namens Ziggo B.V., voor het leggen 

van kabels Emmastraat 28 te Asten vanaf 02-03-2022 tot en met 28-02-2023.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022017638 

Onderwerp: Verlenen vergunning voor een vlooienmarkt 

 

Besluit: 

Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening  

gemeente Asten (artikel 5:23 organiseren van een snuffelmarkt) voor het organiseren 

van een vlooienmarkt door ZijActief Ommel op 13 maart 2022 in gemeenschapshuis  

“De Kluis” aan de Kluisstraat 19 te Ommel.  

 

 

 

 



 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022019770 

Onderwerp: Verlenen ontheffing sluitingsuur Café Classics (Zaal Zegers) 

 

Besluit: 

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 6) een ontheffing 

van het sluitingsuur te verlenen tot 16 november 2023 tot 03.00 uur op vrijdag- en  

zaterdagavonden en gedurende de drie collectieve ontheffingen conform het convenant 

pilot verruiming sluitingstijden horeca gemeente Asten 2019 aan Café Classics (Zaal 

Zegers), Emmastraat 40 te Asten.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022019771 

Onderwerp: in gebruik geven van gemeentegrond aan horecagelegenheid 

Pesos eten en drinken voor het exploiteren van een seizoensterras 

 

Besluit: 

Op grond van artikel 4:84 (algemene Wet Bestuursrecht) af te wijken van de nadere 

regels terrassen gemeente Asten 2014, voor het in gebruik geven van gemeentegrond 

van 20 april 2022 tot 15 september 2022 voor het inrichten van een seizoensterras aan 

de voorzijde van de horecainrichting Pesos eten en drinken gelegen aan Logtenstraat 3, 

5721 EX te Asten.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022017650 

Onderwerp: Vergunning Enexis Netbeheer B.V. voor het leggen van kabels 

t.h.v. Florapark 39 te Asten 

 

Besluit: 

Vergunning te verlenen aan Enexis Netbeheer B.V. voor het leggen van kabels t.h.v. 

Florapark 39 te Asten vanaf 14-03-2022 tot en met 03-06-2022.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022018801 

Onderwerp: Instemmingsbesluit Circet Nederland B.V. voor het leggen van 

kabels Ceresstraat 2a te Asten 

 

Besluit: 

Instemming te verlenen aan Circet Nederland B.V., namens Ziggo B.V., voor het leggen 

van kabels Ceresstraat 2a te Asten vanaf 03-03-2022 tot en met 02-09-2022. 

 

 

Klant Contact Centrum 

Zaaknummer: 2022019165 

Onderwerp: Aanvragen stookontheffing 

 

Besluit: 

Stookontheffing verleend aan de eigenaar van het perceel Hollideeweg 6.  

Ontheffing geldig voor de maanden maart en april 2022.  

 



 

 

 

 

Klant Contact Centrum 

Zaaknummer: 2022017089 

Onderwerp: Aanvragen parkeerontheffing 

 

Besluit: 

Parkeerontheffing verleend aan de bewoner van Deken van Pelthof 223.  

Ontheffing geldig tot 01-03-2026.  

 

 

Klant Contact Centrum 

Zaaknummer: 2022019119 

Onderwerp: Aanvragen stookontheffing 

 

Besluit: 

Stookontheffing verleend aan bewoner van Bleekerweg 10, voor het perceel P756 

(gelegen achter Meijelseweg 52).  

Ontheffing geldig voor de maanden maart en april 2022.  

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2022016685 

Onderwerp: Afwijzing verzoek om handhaving 

 

Besluit: 

Het verzoek van de eigenaar van Sommerscamp 10 te Asten, om handhavend op te 

treden tegen de aan de voorgevel van de woning Sommerscamp 6 te Asten geplaatste 

buiten-unit van een airco, af te wijzen, omdat geen sprake is van een overtreding  

 


